
Cu privire la organizarea alimentapei copiilor in 
institupile de educape Pmpurie din ora§ul Chisinau 
pentru anul 2020

In temeiul Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sanatapi 
publice, HG nr.722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucpunii privind organizarea 
alimentapei copiilor si elevilor in institupile de invatamant general, ordinului Ministerului 
Sanatapi al RM nr.638 din 12.08.2016 „Си privire la implementarea Recomandarilor pentru 
un regim alimentar sanatos §i activitate fizica adecvata in institupile de inva(amant din 
Republica M oldova” , Regulamentului sanitar pentru institupile de educape timpurie, 
Deciziei Consiliului municipal Chisinau nr.6/4 din 26.12.2019 „Си privire la aprobarea 
bugetului municipal Chisinau pe anul 2020’'

O R D O N :

1. Se organizeaza alimentapa copiilor din institupile de educape timpurie conform 
programului de activitate a institupei de inva(amant.

2. Alim entapa copiilor din institupile de educape timpurie se va realiza in 
conformitate cu normele fmanciare stabilite pentru alimentapa unui copil/zi pentru 
anul 2020, conform anexei nr.l incepand cu data de 02.01.2020.

3. §efii DETS din sectoare: I. Mustea(a (sec. Botanica), I. Vrinceanu (sec. Buiucani),
N. Strajesco (sec. Centru), V. Rotaru (sec. Ciocana), A. Pavaloi (sec.Riscani):

3.1 vor asigura condipi optime pentru funcponarea blocurilor alimentare in conformitate cu 
cerinfele sanitaro-igienice;
3.2 vor monitoriza organizarea alimentapei in institupile de educatie timpurie;
3.3 vor informa saptamanal, in cadrul §edin(elor operative, seful DGETS, despre organizarea 
alimentapei copiilor in institupile de educape timpurie (despre asigurarea cu produse 
alimentare conform contractelor incheiate, calitatea produselor, respectarea normelor 
fmanciare §i a normelor fiziologice per copil);
3.4 vor sesiza organele abilitate conform competenfelor, la necesitate.

4. Direcpa management pre§colar:
4.1 va monitoriza reflectarea problemei vizand organizarea alimentapei copiilor in Planul 
anual de activitate a institupilor de educape timpurie;
4.2 va verifica implementarea actelor normative privind organizarea alimentapei copiilor in 
institupi;
4.3 va monitoriza implimentarea Curriculum-ului pentru educapa timpurie la domeniul de 
activitate „Educape pentru sanatate”  (alimentape sanatoasa, alpicarea deprinderilor cultural - 
igienice in timpul servirii mesei) .

5. Medicul igienist al DGETS (L. Bodiu) va verifica respectarea normelor sanitaro- 
igienice in depozitele blocurilor alimentare din institupile de educape timpurie.

6. Secpa revizie §i control (Claudia Frunze):
6.1 va monitoriza realizarea prevederilor actelor nonnative privind respectarea nonnelor 
fmanciare in procesul de organizare §i desfa§urare a alimentapei in institupile de educape 
timpurie;
6.2 va prezenta §efului DGETS, §efilor DETS din sectoare rezultatele controalelor efectuate 
§i va propune solupi menite sa imbunata(easca starea lucrurilor;



6.3 va efectua, in cadrul controalelor, inventarierea produselor alimentare la depozitele 
blocurilor alimentare din institupile de educape timpurie;
6.4 va verifica in cadrul controalelor efectuate documentapa de la depozitele blocurilor 
alimentare, recepponarea si evidenpi produselor alimentare;
6.5 va organiza controale periodice privind activitatea DETS din sectoare cu referire la 
desfa:jurarea licitapilor privind asigurarea institupilor de educape timpurie cu produse 
alimentare.

7. Directorii institupilor de educape timpurie:
7.1 vor emite ordine la inceputul anului calendaristic: cu privire la organizarea alimentapei 
copiilor in institupe; cu privire la numirea responsabilului de recepponarea produselor 
alimentare de la agenpi economici; cu privire la constituirea comisiei de triaj; cu privire la 
numirea persoanei responsabile de intocmirea meniului model de 10 zile p  a meniului zilnic 
de repartipe.
7.2. vor crea condipi in blocurile alimentare pentru organizarea alimentapei calitative p  
diversificate;
7.3.vor monitoriza recepponarea produselor alimentare livrate de agenpi economici;
7.4 vor monitoriza respectarea indeplinirii meniului model de 10 zile cu indeplinirea 
normelor fiziologice si financiare per copil in baza meniului;
7.5 vor monitoriza intocmirea meniurilor zilnice cu respectarea normelor financiare si 
fiziologice per copil;
7.6 vor monitoriza organizarea regimului alimentar de crutare pentru copiii ce necesita о 
dieta speciala, reiesind din recomandarile medicului si cererea parinplor conform HG nr. 1211 
din 04.11.2018 si ordinului MS nr. 638 cap. IX din 16.08.2016.
7.7 vor informa parinpi cu meniul zilnic prin acro§area acestuia in avizierul pentru parinp p  
vor examina operativ sesizarile lor cu referire la alimentapa copiilor;
7.8 vor infonna parinpi in cadrul §edin|elor despre prevederile ordinului dat p  beneficiarii de 
scutire de plata pentru alimentape.

8. Responsabili de executarea prevederilor prezentului ordin se desemneaza ?efii 
Direcpilor educape, tineret p  sport din sectoare: I. Musteata (sef, sec. Botanica), I. Vrinceanu 
(sef, sec. Buiucani), N. Strajesco (sef, sec. Centru), V. Rotaru (sef, sec. Ciocana), A. Pavaloi 
(sef, sec. Riscani), A. Vartic, §ef Direcpe management pre§colar, C. Frunze, §ef sec(ie revizie 
p  control p  directorii institupilor de educape timpurie.

9. Controlul realizarii prevederilor prezentului ordin m i-1 asum.

§ef

Ex: E. Busilo, 022232526



A nexa n r .l 

la ord. nr. din 2020

Norm ele banesti acordate/prevazute pentru alim entatia copiilor din institutiile de 
educatie tim purie:
( Extras din Decizia Consiliului municipal Chisinau nr.6/4 din 26.12.2019 „Си privire la 
aprobarea bugetului municipal Chisinau pe anul 2020 )

5.1 Institutiile de educatie timpurie (subordonate DGETS si DETS din sectoare):

crese, gradinite pentru copii cu varsta de pana la 3 ani (12-24 ore) - 31,65 lei (surse din 
bugetul de stat -  19,10 lei, mijloace prevazute din bugetul municipal - 3,00 lei, resurse 
colectate de autoritati/institutii bugetare - 9,55 lei);

crese, gradinite pentru copii cu varsta de pana la 7 ani (12-24 ore) - 31,65 lei (surse din 
bugetul de stat -19 ,10  lei, mijloace prevazute din bugetul municipal - 3,00 lei, resurse 
colectate de autoritati/institutii bugetare - 9,55 lei);

pentru copiii contaminati cu tuberculoza -  42,50 lei (surse din bugetul de stat -  24,70 
lei, mijloace prevazute din bugetul municipal -  17,80 lei);

pentru copii cu dezabilitati mintale si fizice, cu dificien(e auditive §i cu dizabilitap 
vizuale, cu divers regim de activitate (12-24 ore) -  40,50 lei -  (surse din bugetul de stat 
-  24,70 lei, mijloace prevazute din bugetul municipal -  15,80);

elevii grupelor pregatitoare -  28,45 (surse din bugetul de stat -  17,70 lei, mijloace 
prevazute din bugetul municipal -  3,00 lei, resurse colectate de autoritati/institutii 
bugetare - 7,75 lei).


